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Concurso Interno de Talentos “Sever in J”
- Regulamento –
1. Organização e objetivo
O Concurso Interno de Talentos “Sever in J” é criado por alunos de música no
âmbito da disciplina de Classe de Conjunto II do Conservatório de Música da JOBRA
(CMJ) do pólo de Sever do Vouga. Foi desenvolvido com o objetivo de desafiar os alunos
a se promoverem e a demonstrarem o seu talento, proporcionando-lhes assim
condições para o seu desenvolvimento artístico.

2. Inscrição


Podem inscrever-se no Concurso de Talentos “Sever in J” alunos do 1º ao 5º grau do

Ensino Artístico Especializado de Música e de Dança, do CMJ.


A participação pode ser individual ou em grupo, até ao máximo de quatro elementos.



A inscrição no Concurso é efetuada através do preenchimento do formulário

(https://forms.gle/AGAs3wU3fuoPv6JY8) e o envio do mesmo para o endereço de correio
eletrónico: severinj.concurso@gmail.com.


A inscrição no Concurso é gratuita.



O prazo limite para a inscrição é o dia 30 de abril de 2021.



A participação no Concurso de Talentos “Sever in J” implica a concordância na íntegra e

sem reservas, com a totalidade deste regulamento.

3. Provas


O Concurso de Talentos” Sever in J” tem 2 fases distintas: a eliminatória e a final.



A eliminatória deve ter no máximo 7 minutos de apresentação e deve ser enviada em

formato digital (Mp4) até às 23:59 do dia 15 de maio de 2021.


A final deve ter no máximo 10 minutos de apresentação e, se houver condições,

acontecerá presencialmente (local a definir) no dia 18 de junho de 2021.
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4. Júri


O júri na primeira eliminatória será constituído pelos alunos* de música da disciplina de

Classe de Conjunto II do CMJ do pólo de Sever do Vouga e por um(a) professor(a) imparcial que
irá orientar a escolha dos finalistas.


Na final, o júri será constituído por dois professores do Ensino Artístico Especializado do

CMJ, pelo coordenador de Música, pelo coordenador de Dança e pelo Diretor Pedagógico.

*Se algum elemento da organização quiser participar, não poderá fazer parte do júri.

5. Prémios


Será enviado a todos os participantes um certificado de participação.



Serão atribuídos o 1º, o 2º e o 3º prémios aos melhores classificados, no entanto,

reserva-se ao júri o direito de não atribuir algum dos prémios, assim como atribuir prémios em
ex eaquo.


Para além de todos receberem um diploma de participação e de se apresentarem

numa Apresentação Final de Laureados na Escola Sede, no auditório do Centro Cultural da
Branca, no dia da Apresentação mais surpresas acontecerão.

*Nota: Se for necessário as datas definidas sofrerem alterações, serão avisados previamente.
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